


1985-86 ikasturtean mar-
txan jarri zen Hernaniko Uda-
lak sustatutako eta babestutako 
Musika Eskola Publiko berria. 
Eskola honek arautu gabe zeu-
den herri soinu-tresnak ikaste-
ko eskaintza ezarri zuen, horien 
artean txalaparta. 

Ikastaroen iraunkortasuna 
eta iraupena, ikasteko behar zen 
materiala eta gutxienezko bal-
dintzak betetzen zituzten loka-
lak eskainiz, Hernaniko Musika 
Eskolak neurri handi batean 
egoera normalizatu zuen. Au-
rreko baldintza betetze horrek 
metodologia egoki bat osatzeko 
aukera eman zuen eta pixka-
naka ikasbidearen finkatzea, 
progresioa eta lanerako bide sis-
tematizatua etorri ziren.

Hernaniko Txalaparta Esko-
lak berehala ekin zion musika 
eta soinu-tresna honek behar 
zuen ezagupen, erakustearen 
eta zabalkundearen aldeko Es-
kola barruko nahiz kanpoko lan 
eta ekintzei. Horrela, klasetako 
egitarau ikasketaz gain, beste-
lako jardunetan murgildu zen:

-Txalaparta joaldiak Hernani 
inguruan antolatutako ekitaldi 
ezberdinetan.

-Guk emandako eta beste es-
kolek eta taldeek antolatutako 
Txalaparta Ikastaroen bitartez 
Hernaniko Eskolaren eredua za-
baltzen.

-Txalapartarien Topaketa 
antolatzen. Jardunaldi hauek 
TXALAPARTA FESTA izenarekin 
ezagutzen ditugu.

Orain arte ospatutako Jardu-
naldi hauetako edizioetan hiru 
atal nagusi bereizi ditzakegu:

· Atal teorikoa; mahai-ingu-
ru, hitzaldi, tailer eta antzeko 
jardueraz osatua.

· Emanaldi bereziak; urtean 
zehar txalapartari taldeek pres-
taturiko lan musikalen aurkez-
pena.

· Txalaparta Festa, festa gi-
roan Euskal Herriko herrialde 
ezberdinetako txalapartari one-
nen bilkura, non txalapartari 
gazteak eta beteranoak plaza eta 
oholtza edo agertokia konpartit-
zen dute.

· Aurtengo edizioan 2012ko 
udan galdu genuen txalaparta-
ren erreferentzi garrantzitsua 
izan den Andoaingo Juan Anto-
nio Amilibia “Katto” gogoratu 
eta omendu nahi dugu.

Sagar Mekanikoa, txalaparta 
jotzerakoan egunero ematen ari 
den material berrien bilaketan eta 
bilakaeran beste urrats bat eman 
nahi duen ikuskizun bat da. 

Oraingo honetan pultsu elek-
triko da txalapartarekin musika 
egiterakoan erabiltzeko proposat-
zen den material berria, eta modu 
honetan, txalapartaren jatorrizko 
joera galdu gabe, material honek 
jotzerakoan beste hamaika auke-
ra ematen dizkigu. Hots analo-
gikoak ezartzen dituen mugak 
gaindituz, sistema honekin txala-
parta jotzeko sampleatutako edo 
hartutako hots laginak manipu-
latuz nahi den edozein hots erabil 
daiteke, denbora errealean soinu 
efektu ezberdinak lortuz.

Sagar Mekanikoa txalaparta 
elektronikoen emanaldi bat da, 
teknologia berriek eskaintzen di-
tuzten aukera berrietan araketa 
esperimental bat.

Emanaldia zuraren hotsarekin 
hasten da, eta gaur egun arte txa-
lapartak ezagutu duen bilakaera-
ren mustra gisa harria eta meta-
la erabiltzen da. Honen ondoren 
txalaparta elektronikoa jotzen 
hasten da, txalapartaren berezko 
joera ezberdini onura ateratzen 
saiatuz. 

Ondoren, musika elektro-
nikoaren base elektronikoak jot-
zeari ekiten diogu. Gure uztez 
egokia dira egiten ditugun zatike-
ta erritmiko hauek joera garaiki-
deak interpretatzeko. Txalaparta 
eta elektronikaren arteko sinbiosi 
bat da, zeren txalapartak elektro-
nikaren oinarriak erabiltzen ditu 
bere joaldien bilakaerarako, eta 
era berean bere ezaugarriak di-
ren bat-batekotasuna eta ikusga-
rritasuna ezartzen ditu.

27. tXaLaParta FESta. HErnani Sagar MEkanikOa

Patxi Ruiz Luis, Ander Martínez,
Sergio Makua eta Pablo Zaratiegi


	eskuorria1.pdf
	eskuorria

